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selmondta, ez megy a penztarcajahoz. Kacsmtgat ugyan egy
i Macintoshra, de egyelore csak kacsintgat. Hasonlokeppen
meglepett az is, hogy a lap szerkesztSsegeben nem hemzseg-
nek a sz^mftogepek. Van egy BBC mikrojuk meg egy Apricot
gyartmanyu gepiik. (Osszevetve a ket szerkesztdseg sulyat,

ehhez k6pest a mi egy szem Commodore-unk igazan nem
szegyellnivalo.)

^Azutan itt van a gepek tesztelese. Az ember azt hihetne, hogy
a szerkesztdseg kapujaban sorban allnak az uj gepeket kibo-

csato cegek, hogy az 6 gepiiket fogadja el ajandekkeppen a

PCW, s ugy mellesleg azert irjon is r6la valamit. Ezzel szemben
az igazsag az, hogy a szerkesztok hosszu alkudozasok, kun-

csorgasok utan kapnak meg tesztelesre, vizsgalodasra egy-

egy gepet. Ezt hallva nemileg enyhiilt a Primo ceg irant erzett

haragom, amit amiatt taplalok magamban, mert h6napok
ota hiaba va>unk a megige>t tesztelesre kolcsonkert gepre.

(Az6rt a ge>et tovabbra is varjuk!)
' £s persze kilepve a szerkesztosegbol, masfele hasonlosagok,

meglepo hasonlosagok is szerepeltek londoni elmenyeimben.

M6dom volt tatelkozni es beszelgetni egy londoni kdzepiskola

matematikatanar£val, akf szamitogepes ismereteket is oktat.

Hogy mit lattam az iskolaban, errol majd egy kesobbi idopont-

ban reszletesebben is beszamolok lapunk hasabjain. Most
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csak annyit, hogy tanar-

- ismerosomnek ugyanazok
a gondjai, mint itteni

!
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• kollegainak. Erdeklddesem-

v w* re ugyanis, hogy mi min-

F^"" "^r denre hasznaljak a szemelyi
§3^^^r JE^- szamitogepeket iskolaja-

' ban, kicsit elkeseredve^ .'. valaszolt. .,A kollegak ugy
^m^00m000r^7 felnek a geptol, mint a tuz-

I tol" - mondta. Mint kide-

L.j^ 'V'.*'*:" riilt, sokfele oktat6program

te^^ggl^g^ kozul valogathatnanak.
HL^g^jl^)^^ ezek megvSsarlasara lenne

> is P^nze az iskolanak.

ISSN^. ^^1^ Hflr De a tanaroknak nem kell

l^l—r^^l^^ » a szamitogep. Mint az

> |^^'
,~ ^S^SS^ oktatast segit6 eszkdz.

V ^^=^9lAAJi^\ ott Londonban sem kepes
* ^^&S3t^KLwi igazan bevonulni az isko :

*^^S&2jmKt lakba. Ez a helyzet naluk

V^
S^3BBM| pedig meg sulyosabb, mint
-t3IBI nalunk. hiszen ezzel egy-
% -Mmw ,d °ben a diakok legalabb

W^r egyharmadanakotthona-
, Ml*i|^HH>(LIL ,

l iHBflBf/ ban mar ott van a szam 'to ~

B?5^<!^5 ^SmJfmiiimW 9<§p 'gy 8 gverekek nagy

;-j ^-^•^^5^ resze tudja, hogy a gepet
^g^^0T m i mindenre lehetne

hasznalni. Megis hiaba

X™ a diakok erdeklodese,

nyomasa, a tanarok csbkonyos elzarkozasa toretlen.

Azutan, hogy tovabb soroljam a hasonl6sagokat. az erde^ces

egybeeseseket: Londonban reszt vettem a BBC Chip Shop
cimO musoranak felvetelen. A fdrumszerO mQsorr6l sZTnt^

beszamolok majd lapunkban, de azt mar most elorebocsat-

hatom, hogy a meghivott lapszerkesztoket ott is ugyanazok-

r6l a kerdesekrol faggattak, amirol itthon is tennek ezt

hasonl6 mQsorban. A szoftverlopas, az olcso gep draga ki-

egeszitokkel, a mire j6 a home computer - ugyanugy a leg-

tobbeket erdeklo kerdesek, mint nalunk.

Felreertes ne essek - szerkesztoi becsuletszavamra nem
azt akartam a fentiekkel sugallni, hogy kicsiny hazank s benne

kicsiny lapocskank folzarkdzott a vilag elvonalahoz. Mind-

ossze azt akartam mondani, amit a cim is jelent, hogy nem
Brezte magat nagyon idegeniil Brit-letben a BIT-LET - szer-

kesztoje: Angyatosi Laszto

BEL ULROL

Hiroldal- amelybol tobbek kozt megtudhatjuk. hogy milyen
szamit6gepeket lehet 500 font alatti aron kapni Londonban

yjallat6 - asztalon egy uj hardverkiegeszites a HT 1080Z
szamit6gephez- a MICOLOR 01. amely nagy felbontasu
szines grafikat varazsol az iskolaszamft6gephez - osztalyzat

nelkul. de tetszett!

© Programajanlat - nyelvtanulo program a Spectrumra
szerz6 egy kozepiskolas diak

Programajanlat - most megtudhatjak. ha meg nem tudjak.

hogy hogyan lehet universalis barkochbaprogramot frni

Sorvezeto - megint a g6pi k6ddal bombazzuk
a kedves olvas6kat

^ Nyilt te*r - amelyben egy tbrzsolvas6nk nyiltan megvallia.
hogy nem teljesen 6n egyet a szerkeszt6vel Mikromanic-:-

ugyben - no nem baj

!

Posta - ezuttal els6 izben kozoljuk nehany nagy
szamftdgepes c6g cimet: a Commodore-et. a Tandyet
es a Sinclair^

O

0 G6pnyero - vadonatuj p^lyazat vadonatuj
HT-nyeremennyel - ezuttal azonban csak a szakkdrok
palyazhatnak

!
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es szervizkozpontokban. hogy kivansagukra
- a mintegy 30 percet ig6nyl6 - memoria
b<3vitest v^grehajthassak Az Apple ket alkal-

mazasi programot - Macproject. Macdraw -

mgyen kinal vevomek, akik 1988 marcius

31 -ig vasarolnak mikrogepet

E havi szamunkban a What Micro cimu angol
lap arhstajat kozoljuk. amely az Angliaban
kaphat6 valamennyi 500 font alatti mikrot

tartalmazza

Acorn Electron
Advance 86a
Amstrad CPC 464
Aquarius
Atari 600 XL
Atari 800
Base 64
BBC Micro Model B
Casio FP200
Casio PB-700
Casio PB-100 & PB300
Casio FX700P & FX802P
CGL M5
Colour Genie
Commodore Vic 20
Commodore 64
Datac Micro Controller
Dragon
Einstein
Genie I

Genie II

Lynx
Memotech MTX500
Microtan
Jascom 2 & 3

Newbrain A h AD
Olivetti M10
O M 8064
Oric Atmos
Powertran Cortex
Sharp MZ700
Sharp MZ80A
Sharp PC-1251
Sharp PC1500
Sinclair ZX-81
Sinclair Spectrum
Spectravideo
TA Alphatronic PC
Tandy TRS-80 Colour
Computer
Tandy TRS-80 Model 100
Tandy TRSD-80 PC-4

199 £
399 £
229 £
50 £
160 £
280 £
344 £
399 £
349 £
140 £
50 £
80 £

150 £
183 £
90 £

190 £
450 £
160 £
499 £
330 £
300 £
225 £
275 £
90 £

327 £
269 £
495 £
478 £
170 £
454 £
250 £
477 £
80 £

170 £
40 £

100 £
199 £
399 £

160 £
420 £
50 £

Az Apple szamit6gepgyar 1985 helyett most
jelentette be uj Macmtoshat. amely 51
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kbyte RAM mem6riaval 3195 dollarba fog

kerulni. A regi 128 kbyte-os gepek arat le-

szallftotta 2195 dollarra. ezenki'vul bejelen-

tette, hogy 995 dollare>t a regi gepek mem6-
riaja kiterjeszthet<5 512 kbyte-re. Megfigyel6k

szerint az Apple arm6rsekl6se 6s fejleszt6si

munkajanak meggyorsitasa a fenyeget<5 piaci

pozici6vesztesnek kbszonhet6.

Okt6bert6l tehat a regi Macmtosh-tulajdono-
sok megjelenhetnek az Apple uzletekot<5knel

SZ AMITISTECHNIKAI MEUEKIET OKTOBER

A Corona Data System most mutatta be
nyolcfelhasznal6s IBM PC XT kompatibilis

mikrog6p6t a Mega PC-t. A rendszer lehetove

teszi. hogy felhasznalbi osztozhassanak az

adatokon. programokon es a rendszer penfe-

nam A Mega PC 10. 20. 40 megabyte hat-

t<§rtarral rendelkezhet. Egy k6tfelhasznal6s

rendszer ara 7805 dollar. Ez az ar magaban
fogialja az MS-DOS operacios rendszert. GW
Basicet es egy integralt alkalmazasi szoft-

vercsomagot Lehet<5seg van arra. hogy a

rendszert kieg6szitsuk a fix lemezek tartalmat

ment<5 szalagegys^ggel. amelynek kapacitasa

43 megabyte. A kozponti gephez a termma-
lokat kiegeszftfl kartyak es koaxialis kabelek

segi'ts6g£vel csatoljuk. A terminalok ara a ki-

egeszit<5 kartyakkal egyutt (Intel 80882 pro-

cesszorok) 1495 dollar. A rendszer ketfele

uzemmodban mukodhet:
• minden terminal fuggetlen.

• tobb felhasznal6s uzemm6d. a kozponti gep
erdforrasait hasznalva.

Lehetflseg van a k6t uzemm6d kombinaci6ja-

ra is.

kezd<5. halado tanfolyam is. s6t nehany spe-

cials kurzus is A resztvevtfk ZX 81. Spect-

rum. Aircomp, Commodore 64 es Primo g6~

pek kozt valaszthatnak. tehat maguk dontik

el. hogy melyik gepen akarnak tanulni. gya-

korolm A haladtik tanfolyama kotetlen. amo-
lyan tovabbkepz^s jellegu Kulon tanfolyamot

szerveznek a Spectrum folhasznal6k r6sze>e

..Spectrum seg£dprogramok hasznalata"

cimmel.
A Ieg6rdekesebb tanfolyam k^tsegtelenul a

NON-STOP Ievelez6 oktatas. amelynek soran

ki-ki otthon tanulhat a postan kapott seged-

anyagok segits6g6vel. de rendszeres konzul-

tacirit. szem^lyes segits£get. magyarazatot is

kaphat A BASIC nyelven kfvul indft a MESZ
assembler tanfolyamot is. valamint kellfl let-

szamu |elentkez6 eset6n m3s programnyelvek
elsajatitasat segit6 specialis kurzusokat is

A tanfolyamok dfja kulonbozfl - nagyjab6!

25-50 forintos 6radijra szamfthatnak az er-

dekl<5d<5k. Diakok 50%-os kedvezm^nyt kap-

nak. Az eszperant6 szovets^g tanfolyamai.

barmily meglep<3, nem eszperantbul folynak.

hanem magyarul Jelentkezni lehet a kovet-

kez<5 postacfmen: MESZ Szamitastechnika,

Budapest Pf. 193.

A Signatura Information System nevu ame-
nkai vallalat egy szinesdia-k6szit6 rendszert

dobott a piacra A Greph Station nagy fel-

bontasu. szmesdiakep-k6szft<5 rendszer. Alap-

g6pe a NEX Advance Personal Computere.
Ezt eg^sziti ki az optikus ..egeY'. a szines k6p-

erny<5. a 256 K RAM mem6na. a 2 megabyte
hattertar 6s egy grafikus kamera. A konfigura-

ci6 ara 6860 dollar. Kiegeszflheto diakep-

tovabbitoval. szines raizgeppel.

f
h

Az .,lskolaszamit6gep" c. sorozat masodik

kotete. a ..HT 1080Z kezddknek". a mar
hasznalatban Iev6 szamit6g6pek jobb meg-
ismer^sehez sz6lesebb koru hasznalatahoz kf-

van segits^get nyujtani. A Kand6 Kalman Vil-

lamosipari Muszaki F6iskola oktatbi keszltet-

tek A kotet 1 . feiezete a szami't6g6p kezel^set.

n6hany alapparancsat 6s utasltasat ismer-

teti.

A 2. fejezet a BASIC nyelvii programsort tar-

gyalja. a 3 fejezet a g6p parancskeszletet.

szovegszerkeszt^si Iehet6segeit es a hang-

effektusok programozasat irja le.

A lei'rtak meg6rt6se, begyakorlasa nem kove-

tel meg el6zetes szamltastechnikai ismerete-

ket. felt^telezi viszont azoknak a szam(t6g6pen

torten6 kiprobalasat. gyakorlasat.

Tekintettel arra. hogy szerkesztfisegunket

gyakran ostromoljak ..tess^k mondani. hoi le-

het programozasi tanfolyamra beiratkozni"

jellegu k£rd6sekkel - hirrovatunkban szivesen

adunk Iehet<5s6get ilyen tanfolyamok ..hirde-

tese>e". Legut6bb a Magyar Eszperant6 Szo-

vets^g kulddtt nemi informaciot tanfolyamai-

r6l. Eszerint van a szovets^g szervez^s^ben

A BDS nevu amenkai c6g. X 286 neven egy
asztali szupermikrogepet jelentett be. A gep
Xenix operaci6s rendszert hasznal az Intel

80286-os processzoron. Az alapkonfigura-

ci6 6t felhaszna!6t szolgal ki. rendelkezik a

80 bites 80287-es matematika ko-procesz-

szorral 6s egy 512 kbites hibajavito RAM
mem6riaval. A mikroprocesszorok terminal

-

vezer!6vel, amely a kozponti egys(§get teher-

mentesfti. A lemezvez6rl6hoz vagy 65. vagy
140 megabyte-os Winchester Iemezegys6gek
csatolhat6k. Az alaprendszer 16 megabyte
RAM mem6riara 6s 1 gigabyte hattSrkapaci-

tasra b5vithet6. Az alaprendszer ara- 15 900
dollar.

•



Az AT&T, az IBM egyetlen ijesztG verseny-

tarsa. szem6lyi szamit6g6pet dobott piacra.

k6t valtozatban:

• 1 28 K RAM 6s dual 360 kbyte-os floppy.

• 256 K RAM 6s 10 megabyte-os fix lemez

hatter.

Mindk6t verzi6 hal6zatban hasznalhat6 az

UNIX alapu 3B szamft6g6pekkel. A g6pek a

16 bites Intel 8086-os processzort hasznal-

jak, MS-DOS operacibs rendszer alatt futnak.

K6perny6juk felbontasa 640x400 keppont.

Ahogy ez az el<5bbiekb<5l kovetkeztethetA a

RAM mem6ria 640 kbyte-ra b<5vfthet<5. A ki-

sebbik modell 2810, a nagyobbik modell

4985 dollarba kerul. teh£t a ,,fejleszt6bb" ira-

nyults^gu piaci szegmensen versenyk6pe-

Egyes szakertfik szennt az IBM uj PC AT
mikrog6pevel a mikrog6ppiac a>/teljesftm6ny

szennt vezet<5j6v6 valt. Az uj szamft6g6p be-

jelentese komoly ut6st rn6r az IBM-et masqlo
cegeknek: a PC AT egy Intel 80286-os
chipet hasznal. mely az eddigi IBM PC-k
teljesitm6nyet k6tszeres6re- haromszorosara

noveli. Az uj PC kompatibilis a legtobb eddigi

szoftver- 6s hardverterm6kkel. A RAM me-
m6ria merete 3 megabyte-ra b6vfthet6. a fix

lemez hatt6rtar m6rete 40 megabyte-ig bovlt-

hel6. A g6pet 1.2 megabyte-os. nagy suru-

segu floppy lemezekkel sz^llttja az IBM.
Az alapki6pi't6s (156 K RAM. egyetlen flop-

py) kb. 4000 dollarba kerul. A kovetkezfi fo-

kozat (512 K RAM. floppy 6s 20 megabyte
fix lemez hatter) 5795 dollarert kaphat6. Az
uj IBM PC 84 karakteres billentyuzettel real-

time bra/naptar. akku tartal6kkal rendelkezik

es csatolhat6 hozz£ az Intel 80287-es mate-

matikai mikroprocesszor (375 dollarert).

A nagy surusegu floppy lemezek tudjak ol-

vasni a regi 1 80 K-s 6s 360 K-s lemezeket. de

ffrii nem tudnak rajuk. A PC AT egyetlen fei

-

hasznalbs egyetlen taszkos gepk6nt hasznal-

hat6. a PC DOS uj verzi6ja a PC DOS 3.0 alatt

(65 dollar). A PC DOS a RAM-b6l csak

640 K-t tud cimezni. a tobbi virtues lemez-

k6nt hasznalhat6.

A PC AT-hez kaphat6 masik operacios rend-

szer. az IBM PC Xenix a gep tobb felhaszna-

I6s uzemm6djat tamogatja maximum harom

felhasznal6ig. Ez az operacios rendszer csak

1985 els6 negyedev6ben lesz kaphatti. 395
dollarert. Ennek az operaci6s rendszernek a

szoftverfejleszto" valtozata 455 dollarert lesz

kaphat6. Az IBM uj bejelent6s6vel erdekes

m6don PC XT-j6vel is versenybe szallt. All-

jon itt egy ar/teljesftm6ny osszehasonlitas az

IBM mikrogepeiroT

Tipus KommunikScios
protokoll

PCjr szinkron

aszinkron SDLC
PPC szinkron

aszinkron SDLC
PC szinkron

aszinkron SDLC
PC XT szinkron

3Szinkron SDLC
PC AT szinkron

aszinkron SDLC
h£l6zat

RAM
memona merete

64 K 512 K

256 K-512 K

256 K-640 K

256 K-64C K

256 K- 3 M

Ar (alap-

konfiguraci6 $)

599

2595

2520

4920

3995

Az IBM ..nagy bejelentese" mellett n6hany
mas, piaci lehet6segeit javit6 bejelent6st tett:

• helyi halbzat. sz6les Scivu hal6zat. kapcsol-

hat6 r3 PC. PC XT. PPC, PC AT. 75 ohmos
CATV koaxiahs kabel. 2 megabit/masodperc.
maximum 72 db mikrog6p csatlakoztathato

alapvetGen, de specials IBM-tamogatassal
a halbzat kiterjesztheto" 1000 darabra.

• ..Topview'* program: IBM-en belul fejlesz-

tett program, amely tobbtaszkos ...ablakos"

megoldast ad a PC-DOS alkalmazasok sza-

mara. Ez a 1 49 dollaros alapszoftver Iehet6s6-

get ad tobb PC-DOS program egyideju futta-

tasara, es kozottuk I6v6 adatcser6re.

• Magas szintu nyelvi Iehet<5s6g az IBM
3270-es gephez: a 3270-es PC alkalmas lesz

arra. hogy a 3976- os vezerlo" egys6gen ke-

resztul magas szintu nyelven in programok
kommunikalhatnak a kozponti g6p 6s a PC
kozott.

Az Apple Macintosh nehany uj

kiegeszitest kapott:
• Keperzekelo egyseg : a Thunderware ne-

vu vallalat 200 dollaros kep6rz6kel<5j6t az

I mage-Write nevu sornyomtat6 fej6hez lehet

kapcsolni. Az eszkoz 200 pont/inch surus6gu

6s 256 fokozatu arnyalat6rz6kel6ssel k6pes

fekete-feh6r k6peket 6rz6kelni.

• Vide6-csatol6k : a Koala Technologies

csatolot k6szitett, amely videokamerakat 6s

vide6magn6kat illeszt a Macintosh-hoz. A
szamft6g6phez 6rkez6 k6peket a Mac Paint

nevu programmal modositani lehet.

• UzenetkozvetftS: az Intermatrix nevu

vallalat a Macintosh-hoz illesztheto' telefon-

szamokat hiv6. hfv^sokat rogzftfi eszkbzt k6-

szi'tett.

Optikai lemez hattertarol6k

:

• Panasonic: a 2700 dollaros OMDR (Op-

tical Memory Disk Recorder) 8 inches optikai

Iemezegys6g. amely egy lemezoldalon 700

megabyte-nyi informaciot tud tarolni.

• Alcatel Thomson CSF es Shugart: Gi-

gadisc nevu Iemezegys6ge 1 gigabyte-nyi in-

formacibt tarol. A meghajt6 egys6g nagybani

ara 1000 dollar/db, a vez6rl6 ara 3100 dollar.

• Hitachi: az Optical Disk Subsystem 12

inches Iemez6nek mindk6t oldalan 1,3 giga-

byte-ot tud tarolni. Ennek az eszkoznek nagy-

bani ara 15 000 dollar korul van.

• bit: egy kettes szamrendszerbeh helyiertek (0 vagy 1)

• byte (bajt): 8 bitbfil all6 membria ..egyseg"

• gepi k6d: a g6p sajat nyelve. a BASIC utasftasokat elfiszor erre forcjftja le. csak azutan

tudja vegrehajtani

• hardware (hardver): a gep muszaki-fizikai ..teste"

• interface (interfejsz): mas gepekhez vagy penfenakhoz valb kapcsolbdasi lehetbseg

• membria: adatok es programok tarolasara szolgalb egyseg

• mikroprocesszor (CHIP): a mikrogep ..lelke". a gep mukodeset vezerlb integralt aramkbr

• nagy felbontasu grafika: ha a gep a kepernybn sok pontot tud kulbn megjelenlteni

• periferia: a gephez csatlakoztathatb megjelenitb. tarolb es adatbeviteh eszkozok

• program: feladal vegrehajtasara osszeallitott utasitassorozat

• RAM (angol betuszb): a gepei hasznalb szamara teljesen hozzaferhetb (felulirhatb es kiolvashatb)

membriaterulet
• ROM (angol betuszb). csak kiolvashatb membriaterulet. amely a gep programozhatbsagat biztosftb

..tudasanyagot" tartalmazza

• software (szoftver): mindaz. ami a gepbe ..beleirhatb"

• szintaxis: a programirasra vonatkozb formai szabalyok osszessege

SZAMIT1STECMNIKAI M E LIE RLE T '
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Nehany honappal ezeldtt egy gazdas&gi munkakdzds-
s6gnek a ZX 81~hez gy&rtott Je/frissitS k6szu/eket vizs-

galgatt&k szerkesztose'gunk szak6rt6i, munkatArsai.
Azdta tobb hason/6 vizsgSlatra mv/'tdftak bennunket uj
hardverkieg6szit6seket gyartd munkakozdss6gekf fej-

lesztok. Igazsag szerint nem z6rkdzunk el az ilyenfajta
vallatasoktdh igy hat tov6bbra is sz/vesen fogadunk
eff6le invit6l6st, megkerese'st. Annak Jog6t azonban
fdnntart/uk magunknak, hogy az aj&nlatok kdzul me-
lyiket fogadjuk el, s melyiket utasitjuk el. Alapelvkent
azonban leszogezhetfuk. hogy dontesunket ilyenkor
nem valamif6le szub/ektiv szempontok vez6rlik, hanem
annak m6r/ege!6se, hogy az adott hardver mennyire
tarthat sz4mot koz6rdekldd6sre. milyen sz6les felhasz-
naldi reteget 6rint. s hogy a prob/6ma, amelyet a be-
rendez6s, kiegeszit6s megold\ vaidban probl6ma-e?
Monori Istv6n villamosm6rnok m6g a nydr e/e/6n kere-
sett meg bennunket azzal, hogy lakdsan megtekintheto
annak a berendezdsnek a prototfpusa, amely a HT 1080Z
iskoiaszamitdg6phez keszult, s amely nagy felbont&su,
szines grafikdt k6pes produkalni. K6rd6sunkre, hogy
kdlcsdnkaphatunk-e egyet e berendez6sb6l, akkor nem
volt a v6lasz, igy hit megegyeztunk, hogy amint van
egy olyan pe'ldany be/die, amely mozdithatd, s bSrmely
altalunk v&lasztott iskolasz6mitdg6phez egyszeruen
hozz6kapcsolhatd - akkor visszat6riink a dologra. Nos
a MICOLOR 01 n4vre hallgat6 berendez6s elk6szult.

megkaptuk 6s megvizsg&ltuk. A vizsg6latra dsszehivott
kis stabunkban vplt a Tudom6nyszervez6si 6s Informa-
tikai Int6zet munkatarsa. MihAlyfi J6nos - egyben az
al&bbi,. 6rt6kel6s " megfogalmazdja, - egy egyetemi hall-

gatd, aki BIT-LET~unk Allandd kulso munkatarsa - Ha-
lasz P6ter 4s hogy az igazi felhasznAldk is k6pviselve
legyenek, k4t kdz6piskol4s diak: Egri Tibor 6s Szabd
Attila, a Kossuth Lajos Gimnaziumbdl. Jelen volt a vizs-

ga'ldda'son a k6szul6k k6szitdje, Monori 1stvan is, s a
kieg6szit6 szoftvert ird Heiczman Viktor.

Az osszeszereles kulondsebb gond nelkiil zajlott. Egy-
szeruen a bus csatlakozon keresztul kapcsolhato ossze
a MICOLOR 6s a HT. Termeszetesen a HT monitor
kivezeteset ezuttal nem a tevrihez keil csatlakoztatni,
hanem a kieg6szrt6 hardverhez, s ennek a kivezeteset
kell azut£n a televizibhoz, illetve annak monitorbeme-
netehez kapcsolni. N6mi szomorusaggal vettuk tudo-
masul, hogy a berendezes kepszmeinek vizsgalat£rol
ezuttal le kell mondanunk, mert a masinab6l kijovo jel

csak az RGB tipusu bemenethez illeszkedik megfeleloen,
s a mi teV6nknek csak videobemenete volt. (Ez a t6ve-
ben torteno egyszerC atalakit£ssal megoldhat6 lett

volna, de ezt az atalakitast ezuttal nem kivantuk el-

vggezni.) A konstruktor megnyugtatott bennunket,
hogy egyreszt az £talaki'tas nem komoly, nem is koltse-
ges, s a teV6 egyeb funkci6it sem veszelyezteti, mert az
atalakitott g£p kap egy egyszeru kapcsoldt, amellyel
kivalaszthatjuk a megfelelo funkcidt; norma) alias vagy

berendezes klvdnta Atalakitott valtozat. Masreszt

afelol is megnyugtattak bennunket, hogy a berendezes
szinei megfelelnek a mai szmest6ve-technika s az ipar
szlnestelevizib-gy^rtasi szinvonala adta lehetdsegek-
nek. (Tapasztalatunk szerint a mikroszami't6gepek
igaz^n j6 szlnlehetos^geinek kibontakozasat, kihasz-
n^ldsat sokkal inkabb az utdbbi gdtolja, mintsem a
szamltog^p tudasa, - A szerk.

)

A berendezes dsszerekass kozben egy pillantast vetet-
tunk annak kulso alakjara is. Ez a szemieies kulondsebb
eredmenyt nem hozott, mivel a kesziilek erne elsfi da-
rabjanak kivitele udvariasan fogalmazva egyszeru, ke-

vesbe udvariasan; kivitel meg nines, csak doboz.
(A kesdbbiekben nemileg csinosabb lesz.)

/. sz. kellemes meglepet6s: az osszeszereles, szem-
ielodes es sajnalkozas - ugyanis a szfnek miatt - utan
az els5 kellemes meglepetes kovetkezett. Megtudtuk
ugyanis, hogy a keszuleknek tobb funkci6ja van. Ha
nem ktvanunk grafikat. akkor is erdemes 6s hasznos
a k^szuiek kapcsolasa, ugyanis^z^esetben 16 kb^te-ps

W*»f!ASHCHNIKJU MEUEKIET - OKTOBER



gepunk 48 kbyte-osra bdvul. Azaz 32 K memdriabo-
vitest tartalmaz a berendezes. Ezutan meg mindig
ujabb valasztasi lehetosegunk van a grafikus hasznalat
eseten. a) A 48 kbyte bol 16-ot hasznalunk a grafikara
- s negy szinnel dolgozhatunk, a maradek 32 kbyte pe-
dig megmarad hasznalhato memoriateruletnek.
b) 32 kbyte-ot hasznalunk a grafikara, ekkor mar 16
szinnel dolgozhatunk, s a maradek 16 kbyte a hasznal-
hat6 memoriateruletunk. (A hasznalando szinek sza-
muktol fuggetlenul 256 arnyalat koziil valaszthat6k ki !)

Haszn&lati 6/m6nyek: a berendezes ugy onmagaban
termeszetesen assemblerben programozhato. Am hogy
erre ne legyen sziikseg, Heiczman Viktor elkeszitet-
te azt a gepi kodii programcsomagocskat, amely-
nek a beolvasasa utan meglehetosen egyszeruen prog-
ramozhato grafikank BASIC-bol. Hogy ennek mi a mod-
ja. s mennyire egyszeru, azt j6l szemlelteti irasunk
kesobbi reszeben a bemutatott peldaprogram es a
hozza tartozo abra. Amit meg tudnia kell az erdeklo-
doknek, potencialis felhasznaloknak, hogy az alfa-
numerikus es a grafikus kepernyo valtasa egy egyszeru
kapcsol6val tortenik. A ketto keveresere tehat nines
lehetdseg.

A hasznalat milyenseget elsosorban diakvendegeink
tapasztalatai alapjan minosrtjuk. Nos, ok kb. egy 6ra

ismerkedes utan mar teljesen otthonosan dolgoztak a

geppel, a Iegkul6nb6z6bb formakat rajzolgattak. s a

legkeptelenebb dtletekkel alltak elo, amelyeket - is-

merve oket - bizonyara meg is val6sltottak volna, ha

van ra nehany ejjeliik es nappaluk. (De hat a berende-

zest cs8k kolcson kaptuk, s raadasul aludni is kell neha -

meg egy kozepiskolasnak is.)

Lenyeyes ..aprds&gok": mind ez ideig ,,titkoltuk",

most mar elaruljuk. mennyi is a felbontasa a berende-

zesnek: 256x256 keppont. Hogy ez sok vagy keves,

ki-ki dontse el. Szerintiink epp elegendS ahhoz. hogy
dolgozni lehessen vele.

Ugyancsak lenyeges dolog, hogy az ugynevezett kep-

sikok szama valasztas szerint egy vagy kett6. E kepsikok

kulon-kiilon es egyiitt is programozhat6k. A kepsikok

egyike tetszes szerinti iranyba mozgathat6. (Raadasul
a mozgathato kepsik negy reszre oszthatd, s e reszek

kuldn-kulon is mozgathatdk I) £s vegiil ket „aprosag"
a szakembereknek 1. A sor es a kep visszafutasa ket

bit segi'ts^gevel regisztralhato. 2. A kepmemdriaba
val6 Iras a k^pfrissitest nem zavarja - azaz a k6p nem
villog.

K6t kev6sbe l&nyeges aprosAg: a kesziileknek beepi-

tett tapegysege van; a keszul^k meretei: 35x25x6 cm.

ffljtf TIME 2151 010-

fit
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A kozolt kepekrbl 6s a programozas mddjarol:

Az1. sz. kepen egy rovid BASIC program eredmenye
lathatd. Az egyenes es gorbe vonalakat egyarSnt tartal-
mazb abra j6l szemlelteti a felbontas milyenseget, az
abra plasztikussagat.
A 2. sz. k$p a kepsikok mozgasat hivatott illusztralni.
Az itt lathato ket vetulet ugyanis osszecsusztathatd, s
ez esetben a kocka teljes terhaldja egyben lathato.
A 3. sz. foton egy kesz jatekprogram abraja lathatd.
Ez sok mindent bizonyit ! £s vegiil az utolsd ket fotdrol
es a hozzajuk tartoz6 programlistarol : ezt a progra-
mocskat amolyan demonstracios celial irtuk elsSsorban
a ket jelenlev6 diak kozremQkodesevel. Termeszetesen
a program csak az emlftett gepi kddu seg6dprogram
hasznalataval mOkodik. Amint lathato, ez a seged-
program a HT 1080Z BASIC-jenek disckezelo utasi-
tasait hasznalja grafikus utasi'taskent. Ez pillanatnyilag
j6 megoldas. hiszen drive-illesztes legfeljebb feher
hollokent fordul elo az iskolaszamltogephez. (Ezzel
egyutt, a jovore is gondolva, jobb megoldast is el tud-
tunk volna kepzelni.) Az utasi'tasok jelentese a kovet-
kezo:
• PUT (kepernyd torl^se)
• GET (pont rajzolasa)
• OPEN (egyenes rajzolasa)
• FIELD (kor rajzolasa)

A sziikseges parametereket POKE utasitassal kell a
memoriaba elhelyezni.
Ez a program veletlenszeru egyeneseket 6s koroket
rajzol es mozgatja a kepsikot. Sorba menve: a 7-es
sorban tortenik a szinregiszterek feltoltese, a sziikse-
ges szlnkodokat a 130-as sorbol olvassa ki programunk.
A 8-as sorban a mozgathato kepsi'kot alapallapotba
helyezziik. A 9-es sorban tordljiik a ket kepsikot, s a
POKE 37761,0 vagy a 37761,255 jeloli, hogy melyik
kepsikot lehet torolni. A 10-es sorban tortenik velet-
lenszeruen az egyenes, a kor rajzolasa vagy a kepsik-
csusztat^s funkciora val6 ugras. A 20-24-es sorban
rajzoltatjuk meg az egyeneseket. A program veletlen-
szeruen kivalaszt ket vegpontot (X1, Y1 es X2, Y2) es
egy szlnt (SZ). majd ezek ertekenek megfeleloen meg-
rajzolja az egyenest az OPEN utasftas hatasara.
A 30-35-6s sorokban a korrajzolas tortenik az elozohoz
hasonlo mbdszerrel. A 100-120 sorok a kepsik mozgata-
sat vegzik. Az OUT 129,128-1 a bal, illetve jobb felkep
fiiggoleges eltolasanak merteket adja meg. Az OUT
130,1 es OUT 131,64-1 pedig a felso, illetve az also felkep
vizszintes mozgatasat vegzi. A ket foto, amely a prog-
ram futtatasa soran keszult illusztralja a kepsikok el-
mozdulasat is, hiszen a ket kep elkeszul^se kozben
ujabb grafikai elemek nem kerultek a kepernyore, csak
eppen elmozditottuk vizszintes iranyba az egyik kep-
sikot. (Ha megfigyelik, jol Iathat6 a kep kozepen az a
vizszintes ,,vonal", amelynek menten az elmozdulas
megtortent.)
Ugy gondoljuk, egyelore ennyit epp eleg tudni olva-
soinknak a MICOLOR 01 hasznalatarbl. Mar igy is van
n6mi lelkiismeretfurdalasunk. Lehet ugyanis, hogy tul-
sagosan felcsigaztuk diakok es tanarok fantaziajat. s
ugyanakkor egyel6re nem nagy a valoszinusege, hogy
tul sok helyen lehetne ott a kozeljovoben ez a berende-
zes. Gy^rtasa ugyanis m6g nem kezdodott meg - sehol.
A keszitok hajlandok megrendelesre osszeszerelni -
amennyit tudnak. Am ha a HT gepek jelentos reszet
fol kivannak szerelni ilyen masinakkal, az meghaladna
egy kisvallalkozas kepessegeit, lehetosegeit. Sajnos
azonban a nagyobb sorozatu gyartas sem csokkentene
lenyegesen a kisvallalkozas altal pillanatnyilag 14-15
ezer forintra becsult arat. A vallalkozok tehat egyfelol
szivesen fogadjak a megrendelok megkereseset, mas-
felol szivesen fogadnanak a gyartasra, forgalmazasra
vonatkozo aj^nlatokat is.



S mert minden vallatbnk vegen szokott lenni ugyneve-
zett szubjektiv velemeny, engedtessek meg. hogy ez-
uttal is legyen legalabb annyi, hogy a MICOLOR 01
egyeb er^nyei, konnyu 6s egyszeru hasznalhat6saga
mellett legfobb erenye, hogy elkesziilt. Hogy mire
kepes - )6 lenne, ha erre a gyakoriat adna valaszt, s
maguk a diakok es a tandrok Iehetn6nek a legfobb
teszteiok - mielobb.
Zaraddk: mindennemu reklametikai meggondolas
mellett, alatt 6s folott - szerkesztdsdgiink dnkimele's 6s
kdzvetfte's helyett inkabb e helyiitt kozli. hogy a beren-
dezGs megrendefheto Monori fstvanndl - Budapest
1165 G6za u. 15/b.

dromh/rkent m6g kozolni k/vanjuk, hogy szerkesztdse'-

gunk hasonldan a JF81 jelfrissitohoz, a Monori Istv&n
Altai rovidesen szerkeszt6s4giinknek ajand6kozott
MICOLOR 01 ~et ..foldobja" majd egy palyazat dija

gyanant!

HOZZASZOLAS
Kedves Inkvizitorok

!

A Sinclair Microdrive kinzasakor. ugy latom, nehany
dologrol megfeledkeztetek.
Helyes, hogy a Microdrive-ot az Interface 1 -gyel egyiitt

ertekeltetek. Azonban: miert nem vizsgaltatok a haJ6-
zati lehetdseget? Nem kellett volna hozza 64 gep - ma>
kettdvel is ki lehetett volna probalni. Az Interface 1-be
beepitett RS 232 C tipusu interface-rol pedig szot sem
ejtettetek! Pedig az egyuttes arat csak ugy lehet erte-
kelni, ha tudjuk: egy Spectrumhoz az RS 232 C inter-

face onmagaban is 20-30 fontba keriil. (Segitsegevel
printert. modemet 6s m6g sok m£st lehet a Spectrum-
hoz illeszteni.)

Nagyon hianyoltam, hogy a file-kezelesrol egy arva
szo sem esett. Valoban mindent ugyanugy tud a Mic-
rodrive, mint egy floppy - vagy jobban ? ! f:s vegiil : azt

egyaltalan nem hiszem el, hogy a Microdrive-os gepbe
ne lehetne kazettarol is programot beolvasni. Vagy
felreertettem volna a 4. kinban irottakat? Altalaban:
jo, hogy uj 6s m6g csak terjedo gepeket es perif6riakat
is kfnoztok. De erdemes lenne ezt az alkalmat nemi
ismeretterjesztesre is felhaszndlni - esetleg a terjengos
lelkizesek rovasara is.

Barati udvozlettel : Szekfu Andras

Tisztelt Szerkesztdseg !

Rovatukat mindig nagy erdeklodessel olvasom s miutan
tobb mint egy eve dolgozom ZX Spectrummal, k6t
honapja pedig a Microdrive-ot is hasznalom, az utdbbi
,,Vallat6"-jdra kulonosen kiv^ncsi voltam. Vizsgalati

szempontjaik - ugy hiszem - most is elegge atfogoak,
s ennek megfejeloen velemenyuket is arnyaltnak er-

zem, amely tobbe-kevesbe az en eddigi tapasztalataim-
mal is megegyezik, egy alapveto kerdest, a kazetta-

Microdrive kompatibilitast kiveve. Onok szerint ui. a
regebben kazettara irt programok csak akkor olvasha-
tok be a gepbe, ha ezt megeldzoleg az Interface 1-et.
ill. a Microdriuc-ot lekapcsoljuk. Eltekintve attol, hogy
a ,,lekapcsolas" sz6 feltetelez egy ,,lekapcsolot", ilyen

pedig nines beepitve, de az alapgep es a vizsgalt peri-

feriak szetvalasztasa is meglehetosen korulmenyes,
amennyiben az Interface 1 korrektul, az eloirasoknak
megfeleloen van csatlakoztatva, ez az allitas nem felel

meg a tapasztalataimnak.
Mindegyik korabban irt programomat kulonbsebb ne-
hezseg nelkul sikerult Microdrive kazettara atirnom. s

semmilyen nehezseget nem tapasztaltam a Microdrive
6s a kazettas magno egyideju hasznalataban. Teny,
hogy a Microdrive mellett volt egy figyelmeztet6s.
hogy bizonyos programok kazettarol valo beolvasasa-
nal elofordulhatnak nehezsegek, ha az Interface 1

csatlakoztatva van, de ezek elkeriilhetok, amennyiben
a LOAD utasitast egy NEW es ENTER utasitas eloz meg.
A sajat kedvezo tapasztalatomat ket kivalo forgalom-
ban levo program Microdrive valtozata is megerdsiti.
A Masterfile program egyideju valasztasi lehetoseget
ad a kazettas magnora vagy a Microdrive-ra torteno
adattarolasra, a Tasword Two szovegkezelo progra-
mot pedig a felhasznalonak kell nehany BASIC sor
megvaltoztatasaval Microdrive-ra alkalmassa tennie.
Mindkettot magnokazettan forgalmazzak. Hogyan le-

hetne egyaltalan betblteni ezeket magnorol s utana
Microdrive kazettara kiirni, ha kozben az Onok instruk-
ciojanak megfeleloen a gepet ki kellene kapcsolni
(hogy az Interface 1-et, ill. a Microdrive-ot kiiktassuk,
ill. ismet csatlakoztassuk) ? Egy ponton valoban nem
kompatibilisek a korabbi programok: amennyiben
REM utasitasban tarolt gepi kodu programsorokat tar-

talmaznak; ui. az Interface 1 es a Microdrive haszna
lata plusz 512 byte-ot foglal le az un. gepi valtozok
szamara, teh^t a BASIC programsorok gepi kodu cim-
zesei ennyivel eltolodnak, a REM-ben tarolt utasitaso-
kat pedig az Interface cimzesei feliilirjak. De ez a gond
sem a beolvasasnal jelentkezik, hanem a futtatasnal.
Egyszeru BASIC programok eseteben vagy amennyiben
a gepi kodu program a RAMTOP fole lett cimezve.
kompatibilitasi nehezseg elvben nem fordulhat eld.

Termeszetesen tobb reszbol alio programoknal, ha az
ujabb beolvasas(ok)ra maga a program ad utasitast, a

magnorol torteno beolvasas ut£n a Microdrive-ra valo
kii'ratas elott a megfeleld utasitasokat ertelemszeruen
at kell irni. De ez a szintaxis es nem a kompatibilitas
kerdese.
Tapasztalataim alapjan ugy velem tehat, hogy a kompa-
tibilitasra vonatkozo megallapitasuk tulzottan sommas
s ezert riasztolag hathat azokra, akiknek eleg sok ,.at-

irnivalo" programjuk van. Bar ketsegtelenul annyival
gyorsabb Microdrive-val dolgozni, mint kazettas mag-
nova!, hogy hosszu tavon meg az is idomegtakarltast
eredmenyez, ha netan ujra be kell ,,potyogni" egy prog-
ramot.

Jeney Zoltan Budapest, Meredek u. 56.



Gajdos Laszlo Spectrumra kdszult kis

oktat6, nyelvgyakorlo programjat tob-
bek kdzt azzal a hatso sz^ndekkal ko-
zoljuk, hogy hasonlo vagy eppen sokkal
jobb oktato programok bekiildesere
osztonozzuk olvasoinkat.

A sz6tarprogramok egyik egyszeru valtozata-

val ismerkedhetunk meg. ha beg£pe!juk ezt

a programot. mely ZX Spectrumra k^szult.

A ..sz6ta>" segftsSgevel idegen szavakat le-

het gyakorolni 6s rogzfteni.

Ez a program csak vaza egy elk£pzel6snek,

sajat fztesnek megfelelflen alakithato tovabb.
Szerkezete is ugy k^szult. hogy erre alkalmas
legyen

Az eredeti valtozat 6t f<5 reszbGI all.

(beiras 100-, beolvasas 200- rogzit6s 300-.
gyakorlSs 400-. kepernyG 500-)
Ezek 100 soronk6nt v^ltakoznak.

A 990-es sort6l talalhatjuk a menut. Itt van
elhelyezve a GOTO VAL i$*1 00 utasitas is.

mely a menuben kivalasztott feladatra kuldi

a programot.

Sajat otleteket a 600-as sort61 (otletenkent

100 soronkSnt) lehet betuzni. Ez esetben
toldjuk meg a menut. es javftsuk ki az ellen-

<5rz6 sort (FOR r=49 TO n : IF CODE i$<)r

THEN NEXT r: GOTO 997) I

P6bb valtozok a szavakat tarol6 a$() 6s m$()
tombok.

A POKE 23658.8 utasitas nagybetu uzem-
m6dba alli'tja a kurzort.

1 REM * * I * * * * * % ft ft *. f f * t **** * i

2 REM ** Gaidos Laszlo
3 REP ti ********* ******** tttt
4 REM
5 POKE 23*58. is

10 BORDER Z'< PAPER 3 I NK ? OUS
11 PRINT RT 3,0, INK 0," H*

ttfUt! fl biller.fi
hat. Ez titobbivtal 20
9eP ro9r too tzutav

elol vasts a szove9et nycm JOn le e9y billen
u 1 1 rw oniu * u 1 1 it be— 6 1 vasas •

ide- 9€-fi szot*es iel eritesuket
ro9zit.

"

es beiras koxott va- i?.szt
Pell be9ePel me . \yeket •

• asasnal a = z* I ^ ^om r*9zi- tet = z ?••••?> at hivJa be a Pro

Mindset fetadat elve9zese ut?r« a tel<es menu tc<9

GO SUB 1040
"BE IRAS -i"
[IM wK 20- 50 '

RT 20/18; "8E0LVASAS -2"

12 PRINT INK. Ci.i"

9- raro, 2 . tor'ibbe fi

.

13 PRINT INK fo"
i."'" r prc9r'?M tovatobi hasznalatara vovtal&ozo uctasitasok a k#t?#t**
efc feltuurttetva,

"

20 GO SUB 1040
3y PAUSE 0 GLS
40 PRINT RT 194 lo
5y DIM 20 • 30 1

66 GO TO we
100 CLS
110 PRINT RT 2.18.
120 FOR r»J TO 20
130 PRINT i PRINT r

140 INPUT "RNGOLUL :

158 INPUT "NRGYRRUL
166 NEXT r

176 GO TO 366
200 CLS
210 PRINT RT 2, 18; INK
211 PRINT RT 10.. 6; "RU

pie9.<elerii-f

nyon leszn

INK 0; "BEIRAS"

• a* r . PRINT •

PRINT r |

220 LORD "

236 LOAD " r»i$"

235 BEEP 1.10
240 GO TO lO«Pt

300 CLS
310 PRINT RT 2
312 PRINT RT 4
315 PRINT RT
Ion le e9

C'RTR ?S-

DRTR **<
PRINT RT

O. "BFOl VR:-.R--."

i i t £a i e j .? tsz ? sr# " • Ri n »
"

?. Pii9nt tOt Ofit !

"

14,3. INK 0;"RLLIT3R MEG H MRGNE1 0F0NT '
" PRU3E 200

18; "R0GZITES"
8j INK o. "C*a

10.3- INK 1
i "Rl

biUer.tvu.t !

"

nvak r

latsa
09Zlt«S€ .'"

t el vetelre

INK 9j *H LIT?

316 GO SUB 1040
320 SRVE " ?.$•' DRTR
325 PRINT RT 15/3 \ "NY0MJ0N LE EGY BILLENTYUT
330 3RVE " r..$" DRTh ft* •

335 BEEP 1,10 PRINT RT 15,
340 GO TO 1000
400 LET r=-l LET Js0
410 DIM iSK 30)
420 LET t«INT (20*RNOf|)
430 LET b=INT •: 2*RN r >1 >

435 LET r=f+l

? r'i?9rietot ont • es fkyOM

MRGNET0F0NT I " PAUSE 200

a

0 ^

THEN
THEN

"M-MENU"

GO TO 400
GO TO 1 000

BRRMI-F0LYRTR3"

>1 szerkeszto azert van.

hogy a lap o/yan legyen.

mint amilyenek az olvasoi!

465 IF INKEYS="M
490 GO 10 420
500 CLS
510 fop r*l r0 26
520 PRINT INK Q; " « PRINT
530 if r=rF. OP r«12 OR r*18 OR r««20 THEN PRINT INK 1

;

"

I-LISTR2R3 FOLYTRTHrR" PAUSE 6 CLS
540 IF INKEYS="N" THEN GO TO 1000
550 NEXT r
566 GO TO 500
990 PRINT RT 5.3, INK I . "R f^9tele1o =z?k« bi U er.t y.i " l RT Si

oi ibi*»*
997 PR'JSE O^ LET i$=INKEY$
990 FOR r=49 TO 53 IF CODE i*< ;-r THEN NEXT r GO TO 997
939 GO TO VHL lSrinn

.1000 BORDER ? CL3
ujlO FOR, H*9 TO 15

- :.TFP g-i PRINT
" NEXT r
1 i"i2U PR INI Hi 1 u ' i.i

. UO 0 . " BE 1 PR:

I TES - 3

"

> HT 13,10;" GYRK0RLR3 -4

"

1030 GO TO 9>0
1 040 DRAW 255 • 0 DRAW 0 . 1 rs • DRAW -255

. 0 DRAW R • - 1

;

1606 RETURN

M -MENU" '

'

BRR

1

1 tut eseve I 1 ?.sz

INI 0;AT r .ii.

-1" RT 11 / 101/ "BEOLVASAS
14. 10, -I EFTPNYO -5"

-2";RT J2,10,"R0Gi
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Annak idej^n felg6pnyer<5 palyazatunk egyik

fefadata volt, hogy egy barkochbaprogram-
hoz kellett k^d^seket kitalalni. min6l keve-

sebb k6rd6st. amellyel az 6v 1 2 hrinapja kozui

megtalalja a g£p az altalunk gondoltat. Nos
a 4 k^rdeses megoldashoz nem volt konnyu
ertelmes kdrcteseket talaJm. Ebb6l is kiderult.

hogy ez a dolog. tudniillik egy halmaz egy

elemenek megtalSlasahoz barkochbak^rde-

seket, univerz^lis kerdeseket keresni komoly
szaktudast. a temaban val6 elmSlyectest ige-

nyel. Mint ilyen tehat nagyon alkalmas a >at6-

kos tanulasra.

Ezert is dontottunk ugy. hogy ezuttal kozlunk

egy egyszeru programot. amely ezt a barkoch-

bajatekot ..g6pesfti". A kerdesek elkeszitese.

a terna kitalalasa kinek-kmek sajat sz6rakoza-

sa lehet. Az altalunk kozolt program a felgep-

nyer<3ben ismert probtemat dolgozza fol,

Az ilyen ti'pusu barkochbaprogramnak egyeb-

kent tobb elonye is van az un. fa-strukturaval

szemben:

• A program maga rovid. konnyen attekint-

het6.

• Jelzi az esetleges hibas valaszokat.

• A k^szlet konnyen b6vfthet6 tovabbi ele-

mekkel.

• A k^szlet konnyen cserelhet6.

A tov^bbi vSltozatok elkeszftesehez n<§hany

t6m£t is a<anlunk

• tortenelmi szemelyek. muveszek. muvek,

• fbldrajzi objektumok,

• irodalmi muvek szereplfii,

• kemiai elemek, vegyuletek, reakci6k.

• novenyek, allatok stb.

A program leirSsa

102-es sort6! van a program un. magja. el6tte

a Voltoztathat6 resz.

A 100-as sorban adjuk meg a kerdesek sza-

mat. ami meghat^rozza a gondolhato elemek

szamat. Ezek neveit kell befrni az 50-79 sorok

adataiba. Az ures stringek FONTOSAK. ne

hagyjuk el 6ket. es term^szetesen a sorrend

sem lenyegtelen' 80-99 sorok adatai maguk
a kerdesek.

Aki komolyan gondolja. hogy megvdltoztatja

a ,.H0NAPOK" keszletet. annak segitsegul

kozlunk egy tablazatot. A m6dosftast feltetle-

nul egy hasonlo tablazat kstoltesevel drdemes
kezdeni! Legalabb 24-30 elemu. szellemes

tablazatokat a tovabbiakban szivesen koz-

lunk'

J6 munkat

!

Torok Turul

20 Ft = ~HO'NAPOK~ ?F1$ «= "HO'NAP~

50 DATA -"f-A f PRILIS~f ~JU'HI\JS"t"
"MA' JUS" , "MA'RCIUS"

» "JU^LIUS" , "AUGUSZTUS"

"SZEPTEMECR"
» "NOvtHBtR" t ' "

» "FEEWJA'R"
9~% "OKTO'BER" r " JANUA'R"

» "DECEMBER"
* R BETU^RE UE'GZQ=DIK~

" 31 N&OS"
"TE'LIf NYA'RI HO'NAP"
~7»8»9 BETU-"

99 REM HMttlf lt#Mf F 0" PROGRAM IMHHMHMt
103 KM "REM ********KE ' ROE 9 SEK SZA ' MA******>**-
102 N~2CK
105 DIP1 A*<N>
107 ELS
1.10 u$(0)=: "N(*En)":u$( i >

IIS PRINTTAB(10> r"B A R

52 DATA
54 DATA
56 DATA
80 DATA
82 DATA
84 DATA
86 DATA

" I ( GEN

)

M

!< 0 C H B A - ":F1$:PRINT:PRINT
F$; M VALAMEL YIKERE BONDOLHATSZ:"120 PRI NT" A KQVETKEZO

125 PRINT
130 rOR 1 = 1 TO N : REAL") A$<I):NEXT I

132 GOSUB 700
135 PRINT : PR INT
148 PR INT M HA JOL VALASZOLSZ
150 PRINT
190 B 1

200 FOR 1*1 TO K : READ K$(I>
2.1.0 PR INTKI CI) J

H? "<: INPUT 1$

220 IF t+mn iu OR lt*J<I'6EN $
' THEN 2C < K--I >

230 NEXT I

KITAL ALOM t MIPE GONDOLTAL. RAJTA !

11

VALASZOK ' B ' - RE HUTATNAK
THEN 500
" A GONDOLT ";F1$t h

., IGAZ";
I$- M N" THEN GOSUB 530

289 REM ***** A

290 IF Ai(B)« l,w

300 PRINT A$(B)
310 INPUT i$:ir
3? c

> END
499 REM ****** MIRE GONDOLTA'L? ******
500 PRINT"R0S3ZUI. VALASZOL.TAL !

"

510 IF A$<B) ,:: THEM 53(?

S20 PRINT" I L YEN TUL A JDONS AGL' M fFl$ SEEREP EL T A FELSOROLTAK K0ZT1'
530 PR I NT "MI RE GONDOI. fAL : INPUT
535 PRTNT
537 D--B-1
540 FOR II TO N:IF A$(I)X$ THEN C^T-l:I-N+3

NEXT I

IF KM2 THEN PRINT U A UA r LASZTE
599 REM ****** 6 iSSZEHASONL

1

9J
TPi

fB *

600 FOR I»0 TO K - 1

J K I i

Us b:v*d
IF O: • 2CJ THEN U 1:0 D -2EJ

630 IF C>*2tJ THEN V 1. : C T C 2 C J
649 IF U U THEN 670
650 PRINT K*<I^1>-": A UAL AS

Z

670 NEXT 1

6^0 GOTO 399

u 't

610
615
629

GOSUB 70$: PRINT: 60TO

\ U $ ' y ) ;

M LETT VOtHA

699 PEM **** KE'SZLET ( VA " L Af>ZTE * H ) KIIRA'SA
706 1-0: FOR II. l io N: IF A* (ID THEN 0

I 1 + 1

A 1 ?= 1 - S G N ( 1

/

2 - 1 MTll/$))
720 PRINT TAB ( 1 20*A1 > J

1

1 1
'•

!

730 TF Al-P THEN 740
735 PRINT
740 NEXT II
7?0 RETURN

70^
7 ! 0

SZAMfTASTECHNIKAl MEUEKLET OKTOBER



SZAKK0R6KNEK!

A flagek mukodeset bemutat6 program hasznalata soran hamar fel-

tunik a ket Mnem hasznalt" flag >s dolgozik (pi. 253 + 2, 125 + 99.

1 25 + 1 2). csak feladatukat nem r£szletezi a gyan lei'ras Felteteles uta-

sitas sem tartozik ehhez a ket bithez.

A CARRY-flag (az F regiszter legkisebb helyierteku bitje) akkor lesz 1

.

ha a ket dsszeadand6 osszege legalabb 256 Az ugynevezett tobb byte-

os szamabrazolasnal van fontos szerepe. Ha nem elegszunk meg a

0-255 egeszek abrazolasaval, amire egy byte alkalmas (es miert is

elegednenk meg?), akkor tobb byte-on tarolunk egy-egy szamot.

Ilyenkor az egyes byte-ok szerepe hasonlo a tizes szamrendszerbeli

szamjegvekehez egymas melle (rva a szamjegyeket egy meghataro-

zott szamot fejeznek ki, PI. 2. 3, 4 egymas melle irva 234. A tfses szam
rendszerben tiz kulonboztf szamjegyet hasznalunk. Egy byte 256 ku-

lonboz<5 erteket vehet tel. eze>t a byte-ok egymas melle irasaval akar

256-os szamrendszerben is dolgozhatunk. A carry flag 6s egy ujabb

osszeadasi utasitas j6voltab6l ezt konnyed^n meg lehet tenni

Ket szam osszeadasakor a tizes szamrendszerben azt kellett figyel-

nunk- elen-e az azonos helyierteku szamjegyek osszege a tizet - ha

ilyen atvitel keletkezett:

2 3 4

5 8 2

8 1 6

Atvitel

Visszat6rve a tobb byte- on abrazolt termeszetes szamokra ezek ossze-

adasanal azt kell figyelni. hogy az azonos helyierteku byte-ok osszege

ele>ri -e a 256-ot. A figyelest megoldja a C flag; jelzi. hogy van vagy
nines atvitel. Ezt az atvitelt azonban a kovetkez<5 helyie>teknel figye-

lembe kell vennunk. Erre egy ujabb utasitas szolgal. az ADC (ossze-

adas a carry-bit figyelembevetelevel). Jele

ADC A.s

ahol s az A.B.C.D.E.H.L (HL). (IX^d) ill. (IY+d) barmelyike lehet -

ugyanugy. mint az ADD eset£ben

Ha a C atviteli flag erteke 0 az ADC utasitas vegrehajtasanak megkez-
desekor. a vegeredmeny minden tekintetben azonos lesz. mintha ADD
utasftast hajtottunk volna vegre; az A regiszter tartalmahoz hozzaad6-
dik az s regiszter. illetve mem6riarekesz tartalma (ha s=A. akkor s

tartalma valtozatlan marad), s a vegeredmenynek megfelel6en auto-

matikusan beallit6dnak a flagek. Maga az osszeadas a 0- 255 szam-
abrazolasnak megfelel6en tortenik. eze>t a vegeredmeny 0-t6l 510-ig

adodik. A C flag mint 256 helyierteku bit szerepel. ha az osszeg

legalabb 256. a C flag 1 lesz. az A regiszter tartalma pedig az osszeg-

nel 256-tal kevesebb.

Ha a C atviteli flag erteke 1 az ADC utasitas vegrehajtasanak megkez-
desekor, akkor az ADC utasitas hatasa olyan. mintha egy ADD es egy
INC A utasi'tast hajtottunk volna vegre automatikusan egymas utan.

s a flagek allitasa az INC utam helyzetnek megfelel<5en tortenik.

A Carry (atvitel) flag figyelembevetelet mutatjak az alabbi peldak

Carry flag 0 0 1
1

A regiszter 7 7 7 7

C regiszter 16 251 15 251

ADD A.C 22 2 22 2

ADC A.C 22 2 23 3

Ne t^vesszuk el; az ADC ketszer is dolgozik a C atviteli flaggel; el6-

szor is figyelembe veszik a Carry e\6z6 allapotat (0 vagy 1 ) mint ossze-

adandbt. az A regiszter uj tartalmanak kialakftasahoz; masodszor pe-

dig a kialakult vegeredmenynek megfelelo'en allitja az F regiszter bit-

jeit. koztuk a Carry flaget is; ha az osszeg 256. vagy annal tobb. C
flag = 1 . ha 0-255 kdzdtti az eredmeny. C flag~0.

Az ADC utasitasok k6d)ait a megfelelo ADC utasitas k6djabol nyer-

hetjuk, 8 hozzaadasaval. PI.;

ADD A. (HL) kodja 134.

ADC A (HL). k6dja 142

Ha az ADD utasltashoz keszitett bemutat6 program 2 DATA utasita-

saban a 6. szamot (134) 142-re m6dosi'tjuk. akkor az ADC A.(HL)

utasitas mukodeset tanulmanyozhatjuk vele. Sajnos. ennyi m6dosftas

val6jaban nem eleg. igy nem tudjuk beallitam a C flag erteket az dsz-

szeadas megkezdese el6tt. az a BASIC resz mukodesetol is fugg. Egy-

szeruen megval6sithat6 megoldaskent |avasoljuk

LD C. (HL)
PUSH BC
POP AF
INC HL

beszurasat kozvetlenul az LD HL. . . . moge. Termeszetesen az 1 REM -

be is kell meg nehany (4) ujabb . helybiztositas celjab6L Most mar az

F regiszter erteke (s benne a C flag) BASIC-b<5l szabalyozhat6 a REM
utam e!s<5 pozici6ra POKE-olva a megfelel<5 erteket.

Szekely Jeno

ESCTRONIKAI

^^^^
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* proper 8

j
Grafikus alapszoftver
PROP-GRAFOS 6s PROP-GRAFLIB

—r

I

s

HUK0DES1 UfiZLAT

pe r Fe r i

PIago.sszin t u

p r o 9 r a. m o z a. s i

n u e 1 y e i<

FORTRAN
PASCAL
BPiSIC

PL/I
COBOL
FORTH

Koz^e t l en
GRAFOS
h I oa.s

S z a. b y i n y o 1

GKS h i oas o

k

CGRAFLIB3

Az SZKI altal gyartott professzionalis szemelyi sz^mitogepekhez kulon -

bozo grafikus periteriak csatlakoztathat6k. Ezeknek a kezelese resz-

letes ismereteket igSnyel. Szuksegessd vaJt teh4t. hogy az operaci6s

rendszerek kellQ t^mogatast biztositsanak a grafikus eszkozok szamS-

ra. Erre a celra keszult a GRAFOS. amely a PROPOS operands rend-

szerek grafikus kiterjesztese. Erre epul a GRAFLIB grafikus konyvtSr.

amcly a magasszmtu programnyelvekb6l hivhat6 grafikus rutinokat

tartalmazza.

FELHASZNALASI LEHETOSfcGEK
A GRAFOS. es a GRAFLIB rendszer egy olyan szabvanyos felulet a

felhasznal6i program szam£ra. amelynek segftsegevel HORDOZHATO
es ESZKOZFUGGETLEN alkalmazasok irhatok. Sok adaiot igenylo fel

dolgozasok eseten a grafikus megjelenites megkonnyfti az attekmthe-

t6seget. szemleletesebb6 teszi az eredmenyeket.

ALTALANOS jellemzOk
A grafikus alapszoftver el6nyei:

a hfvcisi mechanizmusa szabvanyos

konnyen b6vithet6 ujabb perife>i£kkal

biztositja az eszkozfuggetlensSget

biztositja a hordozhat6s3got

A GRAFOS mukodesi vazlatM a bal oldali abrak mutatjak:

Az abrakon is Iathat6. hogy a grafikus hivas kiadhatti a GKS (Graphical

Kernel System) szabvanynak megfeleloen. ill. a GRAFLIB-et megke-

rulvo. kozvetlen GRAFOS hi'vassal.

A GRAFOS RENDSZER
A GRAFOS a VDI (Virtual Device Interface) szabvanynak eleget tev6

penfena drivereket tartalmazza. valamint biztositja a grafikus eszkozok

hasznalatahoz szukseges inicializal£si. altalanos rendszer-adminiszt-

ralasi es koordinatarendszer transzformalasi funkci6kat, A penfena dri-

verek vezerlik kozvetlenul az eszkozoket.

^GRPiFOS

Kcpe rnyo

>MC8X ^5.12x512-FF

>P-1B 320X200-FF

lat r ;y
nyom* &% o

>np-80

>C 0 1T0H

128x.l 28-to I

640x648 -
i q

Hardcopy es
Op olio^ peri fei i o

Rd jzgepperi fe »•
i ak

METAFILE -
A rc h i y& I as

Ifl rd o z! i at os aq
SZAMITASTECHNIKAl MEUEKIET OKTOBER



<>S«il.

P»P« 16*

Felvildgosftast ad :

Sci-L
Vevoszolgalat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

Telefonszam: 260-000
Telexszam : 22-4590

A forgalmazott rendszerek egy alapk6szletet tartalmaznak a driverek-

b<5l. Ezeket b<5viteni lehet 6s term6szetesen Iehets6ges valamely spe-
cials grafikus eszkoz driverj6nek egyedi ki'vansag szerinti be6pit6se is.

Az alapk6szlet a kovetkezd" drivereket tartalmazza;

Grafikus k6perny<5
- M08X 512x512 fekete-feh6r
- PROPER 1 6 640x 200 fekete-feh6r

320x200 fekete-feh6r

320x200 szines

Matrixnyomtatb
- MP80
- C ITOH 851 OA

128x128 feibontas

512x512 feibontas

640x640 feibontas
Ezen klvul I6tezik m6g:
Rajzg6p

C ITOH CX 4800 0.1 mm pontossSg
0,05 mm pontossag

Metafile-driver

A felsoroltakat osszefoglalva az el6z<5 olaalon levfi abra mutatja.
A dnverek a kovetkez<3k6ppen csoportosithat6k:

penf^na-micializalas, -aktivizalas. -lezaras

altalanos rajzol6 (output) rutmok (egyenes. marker, kor. oszlop)
attributum-oecilli'tas

attnbutum-lek6rdez6s
bemeneti (input) eszkozok kezei6se (pi. fenykereszt)

A GRAFOS output funkcibira n6hany p6lda a kovetkez<5 abran Iathat6

.

GRAF OS

Out p u

Uo n a 1 1 i p u s o k

f u n k c o k

Ku Iopdozo me re t U ma r!< e re l<

o

Az SZKI a programtermekeirdi a Magyar Elektromka cimu lapban
is rendszeresen jelentet meg ismenetdket f

SZAMITASTECHNIKAI MEUEKIET OKTOIER

A GRAFOS hasznalata
Egy magasszintu programnyelven irt felhasznal6i programbbl a koz-

vetlen GRAFOS hfvast megvalosito modult hozza kell szerkesztem
a fGprogramhoz. Minden magasszintu nyelvhez k6szult egy ilyen

modul.

A GRAFLIB RENDSZER
A grafikus alapszoftver m£sik meghatarozb eleme a GRAFLIB. Ez egy
olyan grafikus rutinokat tartalmaz6 konyvtar. amely eleget tesz a GKS
(Graphical Kernel System) szabvany elfifrasainak. Ez a konyvtar lehe-

t0v6 teszi.

a hib£k jelz6s6t 6s

» a magas szintu nyelvek ba>melyik6n keszitett programok sz3ma>a.
hogy osszetett grafikus funkcibkat hasznalhassanak.

GKS eh sz i n lu me-9 val os i t e s^

A GRAFLIB f6bb rutin -csoportjai:

altalanos vezer!6 funkcibk
• objektumok rajzolasa. jeloles. kitoltes, szovegkezeles
attnbutum-kezel6s (szi'n. vonal- 6s karaktertipus stb.)

transzformaci6k (normalizes, clipping, n6z<5pontkezel6s. kicsinyf-
t6s. nagyit6s)

» input funkcibk
ailapot-lek6rdez6sek
szerviz funkci6k

kulonboz6 nyelvek interface moduljai

A GRAFLIB hasznalata
A magasszintu nyelven irt programhoz hozz6 kell szerkesztem a grafi-
kus konyvtarat. 6s a nyelvi interface- modult. Ezek a rutmok a nyelv al-
t.a! elfifrt m6don hivhatbk.
HARDVER, ILL. SZOFTVER KORNYEZET
A GRAFOS. ill. a GRAFLIB rendszer az SzKI professzionalis szem6lyi-
szamit6g6p-csaladjanak minden tagjan hasznalhatd.
Az M08X-en 6s a PROPER 8-on (csak matrixnyomtatb. rajzg6p 6s
metafile) a PROPOS-8 operaci6s rendszer alatt mukodik. E v6ltozat
eset6n term6szetesen szamolm kell azzal a probl6maval, hogy a tar
kapacit^sa v6ges..
A PROPER 1 6/A 6s a PROPER 1 6/W modelleken a PROPOS-1 6 ope-
raci6s rendszer felugyelete alatt mukodik. Ebben az esetben a tar m6-
rete nem jelent szuk keresztmetszetet.



RaktSrrdl sza'fl/t/uk az

AZ AIRCOMP 16 SZEMELYI SZAMITOGEPET
8 kbyte ROM. 16 kbyte RAM. norma

9

1 tv- es kazetta's magnetofon illesztes. V.24 es nyomtatd

interface, nagy fe/bonta'su (200x320 pom) grafika. full screen editor.

EPROM-ba 6getett BASIC interpreter, assembler, bdvitett monitor, nyomkoveto pgrogram.

dupla pontossAgu aritmetika.

NEM BERUHAZAS ___

M6r megrendelheto az

AIRCOMP 64 PROFESSZIOINlALIS SZEMELYI SZAMlTOGEP

64 kbyte RAM (128 kbyte -ig bdvithetd). max. 4 db floppy egyseg. professzionAhs videdmonitor.

nyomtatd 6s V.24 interface

PG T-DOS (CP/M kompatibilis) operacids rendszer.

SZOFTVERTERMEKEINK
VT 20, VT 20/A

MTDS-80 tobb termina'los adatrogzitd es leke"rdezo rendszer

AKR-82 automatikus kepernydkezeld 6s programlcincolo rendszer

BASIC kibdvit&se. seg&dprogramok
JUTI alapszoftverhate'konysa'g-ndveld program
RJE multitaszkos IBM 2780 emulMorprogram
Matematikai statisztikai programok
CALC-20 gazdas^gi mforma'cidkat megjelenitd interaktiv program
Takarma'n yoptimaltza'la's

TehennaptM
Cimhstcizo rendszer

COMMODORE 64

Szemelyzeti, munkaugyi es b6rsz4mfe/tes/ rendszer

Vctllalati te/efonkdnyv-ke'sz/td 6s -karbantartd rendszer

Cfmltstdzd rendszer

Takarma'n yopttmaltza'lcis

Mutr£gya-szaktan£csad4s
Tehe'nnapta'r

Penztdn c/mletezo program

Kerje term^kismertetoinket, szoftverkatalogusunkat 6s arjegyz^kunket

!

PERSONAL AGROELEKTRONIKAI GT 2040 Budadrs, Molnar Pal utca 1. Telex: 22-5962
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MIKROMAiNIA ci'mu vitamdi'to (ujabb ..provokalo") cikkuk sok
igazsagot tartalmazott. de egy-ket dolgot en mSskent latok, es nem
fogom fel ilyen tragikusan a helyzetet.
Azt. hogy manapsag divat mikrogepet venni. nem tagadom. Ez tar-
sadalmi. gazdasagi es egy sor egyeb okra vezethet<5 vissza. Ez persze
nem baj. divat eddig is volt es a jbv6ben is lesz a maga elflnyeivel.
hatranyaival

A gond inkabb az. hogy tobb olyan ember, vallalat letezik, aki gepet
vesz es nem ert hozza. Nem a megfelel6 tipust vasSrolja. s<5t esetleg
nem is akarja haszn^lni. Elfifordul (ba> nem ez az altalanos), hogy
egyes vezet<5k asztalan ott csillog a gep. de nem hasznaljak, mert
nem ertenek hozza\ nem is akarjak hasznalni. mert nem azert vetted
(azert vettek. hogy lassak. hogy nekik van). Ez nem mas. mint status-
szimb6!um (ez eddig is letezett mas formaban). Egyebkent tudok
olyan vezetokrfll is (egyesek mar igen kozel a nyugdijhoz), akik meg-
tanultak programozni 6s az asztalukon Iev6 gepet sokat hasznaljak,
segi'tve ezzel munkajukat.

Szenntem nem helytelen az a sorrend, hogy elGszor gepet veszek, es
csak utana tanulom meg azt. ami a hasznalathoz kell. Jelenleg eleg
sok ..gyorstalpalo" tanfolyam letezik, ahol az alapokat gyorsan meg-
lamtjak. es a gepet haszna!6 gepkonyvek. programozasi nyelvkonyvek
es egyeb szakirodalom alapjan hamar megismerheti a gep sajatos-

sagait, jellemz6it. programozhat6sag3t. el6nyeit. illetve hatranyait.

Mivel a nagyszamit6gepek nagyon dragak es a bermunka is meg-
lehet<5sen koltseges. s<5t az egyes feldolgozasokhoz sokszor nem is

erdemes a nagysz^mi't6gepeket igenybe venni. sok ceg a mikrogep
vasarlasa mellett dont.

A vasa>l3skor azonban nem nezik meg. hogy a feladatok e!l3t3sahoz

milyen gepet celszeru venni. Sokszor mSst sem. mert egyszeruen
nem ertenek hozzci. L£teznek egyeb kent, ha kis szamban is. olyan

szakemberek. akik megfelel6 hozzSertessel segftseget nyujthatnak a

megfelelS tipus kivalasztSsaban. Igaz. ennek a szolgaltat^snak az
igenybevetele sokszor a gep £rahoz viszonyftva (pi. 100 000 Ft-os
gep eseten) nem eri meg.

Egyebkent szenntem egy vallalatnak 100000-200000 Ft-ot kiadni

egy g^pre nem nagy ..ervagas". egy-ket j6 gazdasagi lepessel. piaci

muvelettel ez az osszeg gyorsan behozhat6. nem beszelve arrol a kolt-

segmegtakaritasr6l. amit a gep beallitasa a ..termeles" iranylt^s^ba

vagy egyeb munkafolyamatba hozhat. A problemat ott IStom. hogy a

mikrogepek terulete hazankban meg eleg fiatal. kevesen vannak.
akik val6ban ertenek hozza (itt termeszetesen a gazdasagi eletben
val6 alkalmazasra gondolok) es ez^ltal eleg sok olyan ember akad,
aki hozz^ertes hfj^n dont gepek v£sarlasar6l. sz^zezrek sorsa>6l

!

Egy par ev mulva. velemenyem szerint. ha mar a divat al^bbhagy es
tobb lesz a hozzaert6 ember, kevesebb felel<5tlen vasa>I3s fog tor-

tenni. es va!6ban csak azok fognak g^pet venni. akiknek szukseguk
lesz ra. es hasznalni is fogjcik.

Erre a valaszt. mint annyi minden masra. megint csak az id6 fogja meg-
adni Kristofy Gyula

1. MILYEN TiPUSU SZEMELYI SZAMlTOGEP VAN AZ ISKOLABAN:
db tipus db tipus db ....

iskolai beszerzes igen nem iskolai beszerzes igen nem iskolai beszerzes

2 MILYEN PERIFERlAVAL RENDELKEZNEK

:

db tipus db

3. SZAMITASTECHNIKAI SZAKKOROK SZAMA:

4. SZAKKORI TANULC LETSZAM: 1. szakkor: 2. szakkor:

igen

tipus db

tipus.

nem

tipus

3. szakkor:

5. AZ ISKOLA TAN ULOl MILYEN SZAMITASTECHNIKAI VERSENYEN VETTEK RESZT:
f6 verseny helyezes f6
f6 verseny helyezes f6

verseny helyezes

verseny helyezes

6. TANTESTULETBEN SZAMITASTECHNIKAI TOVABBKEPZESEN (KEPZESBEN) RESZTVEVOK:
szakos f6 szakos f6 szakos

7. ISKOLABAN KESZULT PROGRAMOK:
db tantargyhoz, tanar. diak keszitette db tantargyhoz, tanar. diak keszitette
db tantargyhoz. tanar. difik keszitette db tantargyhoz. tana>, diak keszitette

tantargyhoz. tanar. diak keszitette db egyeb, tanar, diak keszitette

8. MILYEN SZAMlTASTECHNIKAVAL FOGLALKOZ6 UJSAGOT FIZET EL0 AZ ISKOLA:
db OTLET (BIT-LET) db uMagazin db Szamitastechnika db Technika db Radidtechnika db KOMAL

9. MILYEN TANlTASI ORAKON ALKALMAZZAK LEGGYAKRABBAN A SZAmItOGEPET:

10. SZAMITASTECHNIKAI TEMAJU PUBLIKAClOVAL RENDELKEZO TANAROK SZAMA:
Nev Cikk Ojsag neve Tanar szakja

11. MILYEN NYARI SZAMITASTECHNIKAI TABORBAN VETTEK RESZT AZ ISKOLA TANULOl:
ffi t4bor helye f6 t*bor helye

12. AZ ISKOLA SZAMITASTECHNIKAI OKTATASAVAL KAPCSOLATOS EGYEB MEGJEGYZESEK

:

f6 tabor helye

SZAMITASTECHNIKAI MEUEKLCT 0 K TO BE R



Tisztelt szerkesztdseg

!

Ez ev aprilis 26-i szamukban megjelent ..5 gepnyerd cimu
palyazatuk to 11at adott kezembe. es megiratta velem ezt a kis

levelet. va/amint e ket rovid jdtekprogramot, amelyet leve-

lemhez mellekelten kuldok. Remelem. utjuk nem egy szeme-

teskosa'r me/yen 6r v£get. hanem szivelyesebb e/bira/asban

reszesulnek. En is kedve/em a rejtelyes dolgokat. ezdrt nem
irom le reszletesen a jatekok menetet, es a programokba se

irok tajekoztatd jellegu szdveget.

Bartha Sandor, Pollak Antal Szakkdzepiskola.

6600 Szentes, Marx ter 6-8.

Kedves Bartha Sandor!
Isten bizony humorunknal vagyunk, de a rejtelyes program
ennek ellenere a szemetkosarba keriilt. Ugyanis a rejtveny

rejtveny, a program meg program. S kicsiny stabunknak nines

ideje a rejtelyek megoldasara, plane ha az egy program miben-

tetenek kideritese kellene legyen.

S ami mindezzel kapcsolatban mar nemcsak Bartha Sandort

erinti

:

Kedves olvasoink

!

Nagyon kerjiik. hogy ha programot kuldenek. lehetoleg ka-

zettan tegyek! S mellekeljenek hozza nemi magyarazatot,

leirast is, mert egyebkent nem valoszinu, hogy a program
kozlesre keriil ! Kepzeljek el, ha minden programot nekiink

kell gepbe irni es kiprbbalni ! (Jobb. ha el sem kepzelik, inkabb

megfogadjak keresunket!)

A BIT-LET szerkesztdsege

Egyre gyakrabban talalkozom uj tipusszamu mikroprocesszor-

tipusokkal. Szeretndm. ha alkalmasint kozolnenek rdvid is-

mertetdt ezekrdl.

Szabo Sandor 8005 SzekesfehervAr Pf. 10

Mi is szivesen kozolnenk. ha kapnank ilyet.

Tdbb tarsamhoz hasonldan szeretnem megtudni. ndve/hetd-e

a graf/kus felbontdkepesseg a HT-n? Kivancsi vagyok meg
arra. hogy van e a HT-n ..RE CLS ' azaz a CLS-sel ellentetes

utasitas? Van-e lehetdseg a geppel feher alapon feketeve/

irni?

Sajtos Janos 4644 Mandok. Mester ut 10.

1. Grafikus felbontas novelese szoftver uton nem lehetsecjes.

de hardverrel igen - lasd Vallatd rovatunkat!

2. ..Befeherito" utasitas nines, de rovid gepi kodu program-

mal megoldhatd.
3. .Jnverz modban' sem lehet dolgozni (ez szerintunk meg
a szemet is jobban rontja).

Eleg regdta vagyok lelkes olvasdja lapjuknak. s most egy
keressel fordulok dndkhdz. Tudomasom szerint lapjukban meg
nem jelent meg hirdet^s a SPECTRUM 48 K-s gepre vonat-

kozd legfontosabb ismereteket tartalmazd kdnyvre vonatko-

zdlag. Nekem egy ilyen kiadvanyra feltetlenul szuksegem
lenne. K6rem. irjak meg nekem /eve/ben. vagy ha esetleg mod
van ra. a B/T-LET-ben azt a cimet. ahol ezt a kiadvanyt be

lehet szerezni. Ha veletlenul elkerulte volna a figyelmemet

egy ilyen hirdetes lapjukban. akkor kerem. irjak meg a lap

szamat.

Geiszt Miklos Veszprem. Fenyves u. 8.

Mar tobb alkalommal kozoltuk: ZX 81 es Spectrum magyar
nyelvu konyv kaphato az Ipari Informatikai Intezetnel (Buda-

pest V.. Arany Janos u. 24.)-

Tisztelt Szerkesztdseg f

Az OTLET 84 julius 26-i szamanak BIT-LET Hiroldalan olvas-

tam a Radio Snack Color Comp. arfekveserdl. Mi is kaptunk

ajandekba egy Radio Snack TRS-80 Micro Color Computer
Model MC-10-es szamitogepet. mely 4 K-s.

Erdeklddni szeretnek. mikor lesz ez ..kinvallatasra" fogva.

Egy par kerdesunk is lenne a geppel kapcsolatban. mivel a

konyvebdl nem sok derul ki. Ha tudnanak ra valaszolni es

volnanak o/y szivesek.

Hogyan kell ezen a gepen fehivni (editalni). vagy egyaltalan

tehets&ges-e?

Milyen a gepi kddja ?

Lehet-e gepi kddban programozni?
Jatekprogramot hoi lehet hozza szerezni. illetve venni.

Csordas Ferenc tanu/6 3200 Gydngyds. Elmunkas u. 32. III. 1.

Egy gep ,, kinvallatasra" csak akkor erdemes, ha eleg sok
mukodik belole az orszagban. Az MC 10 eseteben errol meg
nem beszelhetiink. Kerdeseire sem tudunk valaszolni, viszont

levele lehetoseget ad mas MC-tulajdonosoknak. hogy meg-
probaljak folvenni egymassal a kapcsolatot.

Hobbim a szamitastet^h"'^^. zzcmeiyiszamitogep-rajongo va-

gyok ! A kdzeljdvdben szeretnek vasarolni egyet. Sajnos a

gepek megismeresere az Ondk ..Vallatd" cimu rovatan kivul

nem sok lehetdsegem van. Az az dt/etem tamadt. hogy meg-
prdbalok prospektust. muszaki leirast kdrni magatdl a gyartd

cegtdf. Ehhez viszont szukse'gem lenne a cimukre, amit saj-

nos nem tudok megszerezni.

FehtrZoh&n 2300 Tstab&ny*t SzikJa ut 14

Hasonlo tartalmu levelet tobbet is kaptunk. Kezdesnek ime
harom cim

:

COMMODORE Business Machines LTD 675 Ajax Avenue
Trading Estate Slough. Berkshire SL1 4BG ENGLAND
Sinclair Research Limited 25 Villis Road, Cambridge CB1
2AQ ENGLAND
Tandy Corporation Tameway Tower. Bridge Street, Walsall.

West Midlands, WS1 1 LA ENGLAND'

Kedves olvasdtarsak

!

Sinclair ZX Spectrum szamitdgGpemhez szereztem egy Pascal

forditdt (HP4 S verzid). de sajnos nincsen hozza semmilyen

leiras. igy nem tudom hasznalm.
Ha valakinek esetleg meglenne a HP4 S angol vagy magyar
nyelvu leirasa, kerem. segitsen. szeretnek egy fenymasolatot
kesziteni rdla.

Kdszdnettel : Kristdfy Gyula Solymar. Vasut u 62. 2083

Nemreg kaptam egy szamitogepet. Tipusa Laser 210. Volna

egy par prob/dmam. amire valaszt szeretnek kerni. mivel

nines olyan ismerdsdm. akivel ezeket megbeszelhetnem

Korosi Tibor 1225 Bp.. Cs ut 4)A 11/11.

Problemait nem idezzuk es sajnos semmit sem tudunk a gep-

rol, de hatha olvasoink koziil valaki jelentkezik majd Onnel.

4 A

it#r.
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K OilOf*If 7ft Q7£»miinlf november 27-6n jelenik meg. de addig is

A HARMADGEPIMYERO 2. FELADATANAK MEGOLDASA
Tegyuk fel hogy a munkasnak 14-f6le festeke van. s minden erre ket csikot fest ugy, hogy ha egy er egyik vegerla tenger felol nezve

pi piros es kek csik van. akkor ugyanaz az er masik v£gen is a tenger felol n6zve piros es k6k csfk legyen. Ehhez ket csonakazasra van

szuksege A ieldl&s menete a kovetkez<5: a munkis odamegy a kimdulasi szigeten a kabelhez, s talalomra az egyik eret befesti az els<5

festekkel majd ket masik eret 2 masodik szfnuvel. 3 rn6g be nem festettet a 3. szfnuvel. s fgy tovabb. m<§g a vegen a megmaradt 1 4 be nerr

festett eret a 14 szinuvel. (Mindegyik eren a tenger fele es6 csfkot festi fel). Ezutan az azonos szfnure festetteket osszekoti. ugy, hogy

a kulonboz6 sztnuek sehol se erjenek egymashoz. Ezutan atmehet a masik szigetre. Ott az elemmel es az izz6val meg tudja allapitani,

hoqy melyik er nines semelyik masikkal osszekotve. ezt megjeloli az 1. festekkel. Majd megkeresi azt a kettdt amelyck csak egymassal

vannak (a tuloldalon) osszekotve. ezeket megjeloli a 2. festekkel es fgy tovabb. Ezutan minden egyszmu csoportbdlkivalaszt talalomra egy

eret (osszesen 14-et) s fest meg rajuk az el6z<5 csfkt6l a szarazfotd fete egy-egy 14. szmu csikot. Majd a maradekbol valaszt 1 3 db

kulonbozfi sr-mut (marcsak ennyi van) I ezeket a 1 3. szmu festekkel jeloli meg. s fgy tovabb. Ezek utan a masodik menetben azonos

szfnuvel jelolt dr6tokat osszekoti. majd visszaha)6zik az eredeti szigetre. Itt szetszedi a regebbi osszekoteseit. s megismetli a masik szigeten

csinaltakaf megallapftja. melyik az 1 . szfnnel stb. Persze minden erre az el6z6 csfkt6l a szarazfold fele festi fel az uj csikot. Konnyu

atgondolni, hogy vegul mind a 105 er kulonboz6 m6don lesz megjelolve. s egy er ket vegen ugyanaz a jeloles talalhatd. Igy emberunk

elvegezte munkajat. lestopolja a kovetkezS arra jar6 helikoptert. s nyugodtan mehet haza. hiszen akik a kabelt hasznaljak. majd leszedik

dr6tjait a masik szigeti vegrfil.

Amint azt a BIT-LET legutbbbi szamanak hirrovataban mar jeleztiik, komoly -dijert komoly palyazatot indit lapunk hasabjam

a Tudomanyszervez^si es Informatikai Intezet s szerkesztosegunk. A palyazat ezuttal ..csak" szakkoroknek espedig altalanos

es kozepiskolai szakkoroknek sz6l. Reszt vehet tehat minden mukodo szakkor, s az elso dij, egy HT 1080Z iskolaszamitogep

a jovo ev elejen talal majd gazdara. Megjegyezni kivanjuk, hogy a HT mar nem az a HT lesz, hanem az a HT, amely 64 kbyte

memdriaval rendelkezik. ".

IJJt ,

A palyazaton reszt vevo szakkoroknek osszesen negy feladatot kell majd megoldani s hataridore bekuldeni. A megoldasok

k^szulhetnek HT 1080Z es ABC 80 szamitogepi e ! Valamennyi feladat megoldasaval pontokat szerezhetnek, s termeszetesen

a versenyt a legtobb pontot szerzo szakkor nyeri.

A palyazat feladatai meglehetosen ..sulyosak". Ezt indokolja egyfelol maga az ertekes nyeremeny, masfelol az, hogy

szeretnenk, ha a palyazaton valoban szakkorok vennenek reszt, azaz a bekiildott megoldasok, programok nem egy-k6t ember

munkajanak eredmenyei lennenek, hanem val6di, minel nagyobb szakkori kollektiva egyiittes gondolkodasanak termekei.

A feladatmegoldasok bekuldeserol : Kerjiik, hogy minden megoldast a Tudomanyszervezesi es Informatikai Intezet

cimere kiildjenek. Kerjiik, hogy minden programot legalabb haromszor vegyenek fol a bekiildott kazettara, hogy ne legyen

problema a kazettak beolvasasaval. Amennyiben az iskolaban van ujabb sorozatu HT gep, ugy lehetoleg ezen ke"sziiljon a be-

kiildott peldany. (Az sem rossz megoldas, ha a kazettan levo tobb felvetel kiilonbozo gepeken kesziil!) Kerjiik,

hogy minden bekiildott programhoz mellekeljenek a program hasznalatat lehetove tevo rovid leirast, egy rovid magyarazo

szoveget a program mukode'serol, illetve a program felpites6rol ! Aprosag, de meg fontos lehet: nem £rt a kazettakat

ajanlott kuldemenykent postazni!
A feladatokrdl: a palyazat harom hbnapig tart, s ez ido alatt negy kiilonbozo feladatot kell a szakkoroknek megoldamuk.

Van egy ugynevezett ,,nagy feladat", amelyet m^r most kozliink, s amelynek elkeszitesi, bekiildesi hatarideje megegyezik

majd a harom kisebb feladat koziil az utolsbval. (Ezt majd a BIT-LET decemberi szamabol tudhatjak meg.)

E nagy feladat mellett van harom kisebb feladat, amely aze>t szinten komoly programirasi munkat jelent majd.

E kisebb feladatokat havonta kozoijiik a BIT-LET-ben, most oktoberi szamunkban mindjart az elsot.

A harom kisebb feladattal osszesen 150 pontot lehet szerezni, s a ,,nagy feladattal" ugyanennyit. CEL. TEHAT A 300 PONT!
A NAGY FELADAT: k^szitsenek egy az iskolakban alkalmazhat6 BASIC oktatoprogramot vagy egy szamitogep

mukodeset bemutato programot. Hogy e program milyen tipusu, milyen jellegu oktatoprogram - szamonkero vagy

bemutato stb. - eza program keszitoinek szive joga. Figyelem ! Olyan a kiirasnak egyebkent megfelelo programot. amelyet

valahova - a Til palyazatara vagy mas palyazatra - egyszer mar benyujtottak, nem lehet beadni ! A Til a legjobb oktato-

programokat azon kivul, hogy a palyazatban elbiralja, terjeszthetoseg szempontjabol is megvizsgalja, s ha arra alkalmas,

meg is vasa>olja.

A rovid feladatok koziil az elso: olyan BASIC nyelvu programot kell irni, amely egy zsebszamologep szimulaciojcit vegzi.

A kepernyon megjelenik a szamolbgep kijelzoje 6s egy ..jelmagyarazat", amely megmutatja, hogy a zsebszamologep

egyes billentyuinek a szamitdgep melyik billentyuje felel meg. Ezutan a megfelelo billentyu leiitesere a kijelzon ugyanaz

tortenjen, mint ami a szamologep kijelzoj^n tortenne.

Zsebszamologepiink ismerje a negy alapmQveletet, tudjon elojelet valtani, reciprokot szamitani, negyzetre emelni

es negyzetgyokot vonni; valamint legyen harom memoriaja, ahol adatokat tud tarolni.

Ennek a feladatnak a megoldasi, bekiildesi hatarideje: 1984. november 25.

Ennek az elso feladatnak a megoldasaval egyiitt valamennyi szakkor kiildje be a lapunk 30. oldalan kozolt kerdoiv, statisztikai

adatlap egy-egy kitoltott peldanyat. Tulajdonkeppen ez lesz palyazatunk nevezesi lapja, ezt tehat muszaj bekiildeni, ha

palyazatunkban egy szakkor reszt akar venni

!

^ vegul: a palyazat eredm^nyhirdetesere elorel^that6lag 1985 februarjaban keriil sor. A legjobb palyazo szakkoroket

a TM meghlvja majd az 1985 aprilisaban megrendezesre keriilo Orsz^gos Szamitastechnikai Konferencia kiallitasara is,

ahol ezek a szakkorok bemutathatjak munkajukat.
A feladatmegoldasokat az alabbi cimre kiildjek:

Tudomanyszervezesi 6s Informatikai Intezet Budapest Pf. 454. 1372
A boritekra, csomagra ragasszak ra kivaghato GtPNYERO c6dulankat!

BIT-LET Szerkesztds^gunk cime. 0 1 LET Budapest 1986. Szerkeszt<5 Angyalosi Laszl6. Muveszeti szerkesztfl" Pribelszkv Pal.

TordelS: Domokos Irnre. Hirrovat: Zak Gyorgy. Vallat6: Pogany Gyorgy.


